CERTIFICADO DE INSTALACIÓN DE
CLIMATIZACIÓN

CALEFACCIÓN

AUGA QUENTE SANITARIA

VENTILACIÓN

Lexislación aplicable: Real Decreto 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o RITE e as súas Instrucións
Técnicas Complementarias, Orde do 24 de febreiro de 2010

Xefatura territoral de

DATOS DA INSTALACIÓN
SITUACIÓN
RÚA/LUGAR

CP

CONCELLO

PROVINCIA

REFERENCIA CATASTRAL

TITULAR
NIF

NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL
ENDEREZO
INSTALACIÓN
NOVA

CP

REFORMA

PROVINCIA

CLIMATIZACIÓN

CONCELLO

AUGA QUENTE SANITARIA

CALEFACCIÓN

VENTILACIÓN

DESTINO DA INSTALACIÓN
Vivenda unifamiliar

Edificio (nº de vivendas

)

Industrial

Outros

COMBUSTIBLES OU ENERXIAS EMPREGADOS
Xerador (marca e modelo)

Potencia nominal

Capacidade asociada
kW

m3

kW

m3

PROBAS (deben consignarse obrigatoriamente)
Teñen sido comprobadas con resultado satisfactorio as probas que se indican a continuación (Achéganse follas de resultados):
Data

Proba
IT 2.2 Probas
IT 2.3 Axuste e equilibrado
IT 2.4 Eficiencia enerxética
Outras probas

EMPRESA INSTALADORA
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

Nº DE REXISTRO

NOME E APELIDOS DA PERSOA INSTALADORA

NIF

De acordo coas medidas e probas realizadas, das que se xuntan os resultados, certifico que a presente instalación
foi executada de acordo co proxecto ou memoria técnica e que cumpre cos requisitos esixidos polo Regulamento
de Instalacións Térmicas en Edificios e as súas instrucións técnicas complementarias IT.
Dado en

,

de

Sinatura do/a instalador/a e selo da empresa
instaladora

de

DIRECTOR DA INSTALACIÓN (só nos casos que necesitaron proxecto)
NOME

COLEXIADO Nº

COLEXIO DE

TÍTULO DO PROXECTO
MODIFICACIÓNS AO PROXECTO E A SÚA XUSTIFICACIÓN

Sinatura do/a director/a da instalación

De acordo coas medidas e probas realizadas, das que se xuntan os resultados, certifico que a presente instalación
foi executada de acordo co proxecto e memoria técnica e que cumpre cos requisitos esixidos polo Regulamento de
Instalacións Térmicas en Edificios e demais lexislación aplicable.
Dado en

OBSERVACIÓNS

,

de

de

(Espazo reservado para o dilixenciado deste documento pola
Administración)
,
de
de
O técnico competente
Nº DE REXISTRO RITE

En caso de que o destino de instalación sexa un edificio de vivendas composto por un conxunto de instalacións térmicas, este certificado irá acompañado de tantos certificados de instalacións
individuais como xeradores térmicos existan, asinados polo instalador autorizado e selados pola empresa instaladora autorizada correspondente, segundo o anexo V da Orde do 24 de febreiro de 2010.

